
 

 

 

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Klicni center: 080 30 19 

podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Klici iz tujine: +386 4 2083 333 

električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a Faks: 04 2083 600 

 4000 Kranj E-pošta: info@elektro-gorenjska.si 

   www.elektro-gorenjska.si 

Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Kranju.  
Osnovni kapital: 71.898.060,69 EUR.  
Matična številka: 5175348000. ID številka za DDV: SI20389264. 

    

Št.: POV18-036 
Del. št.  JR/EAD - 
Datum: 3. 9. 2018 

 
ZADEVA: Povabilo k oddaji ponudbe 
 

Vse potencialne ponudnike vabimo, da nam posredujejo ponudbo za SANACIJO JEKLENIH ELEMENTOV NA 
DALJNOVODU 110+20 KV ŽELEZNIKI - BOHINJ, v vsebini in pod pogoji, kot izhajajo iz tega povabila in 
njegovih prilog.  
 

Ponudnik mora izpolniti, podpisati in žigosati (če uporablja žig) vse priložene obrazce in dokumente (kjer je 
naveden podpis ponudnika) ter jih priložiti ponudbeni dokumentaciji. S podpisom potrdi, da je s pogoji 
naročila seznanjen in se z njimi strinja.  
 

Naročnik bo izmed pravočasno prispelih ponudb praviloma izbral cenovno najugodnejšo ponudbo ob 
predpostavki, da bo(do) ponudnik(i) izpolnjeval(i) vse zahtevane pogoje, ki so navedeni v predmetnem 
povabilu. Ponudnik v obrazec ponudbe vpiše svojo končno ponudbeno vrednost, ker se naročnik o ceni 
ne bo več pogajal.   
 

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo prispele oziroma bodo vložene pri naročniku do vključno  
14. 9. 2018, do 10. ure, v zaprti kuverti z oznako "ne odpiraj – ponudba – sanacija jeklenih elementov". 
Ponudnik lahko do navedenega dne in ure ponudbo pošlje ali prinese osebno (v vložišče) na naslov: Elektro 
Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj. Ponudbe, katere bo naročnik prejel po navedenem 
datumu in uri, ali ki ne bodo oddane v zaprti kuverti z zahtevano oznako "ne odpiraj", bodo vrnjene 
ponudniku. Odpiranje ponudb ne bo javno. 
 

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na naslednjih e-naslovih: 
janez.rozman@elektro-gorenjska.si in 

      tomaz.sitar@elektro-gorenjska.si   
 

 
OPOZORILO: 
Naročnik na tem mestu obvešča potencialne ponudnike, da bo morebitne spremembe podatkov 
predmetnega naročila (npr. rok oddaje ponudb, dodatna pojasnila ipd.) objavljal na svoji spletni strani: 
http://www.elektro-gorenjska.si/aktualno/povprasevanja. Na tej strani bo objavil tudi izbiro 
najugodnejšega ponudnika v predmetnem naročilu, tako da ponudniki, ki bodo oddali ponudbo, o izbiri ne 
bodo neposredno obveščeni.  
 

Naročnik si pridržuje pravico, da v tem postopku brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ne 
izbere nobenega ponudnika oziroma ne sklene pogodbe s ponudnikom, ki izpolnjuje vse pogoje in je ponudil 
najugodnejšo ceno, oziroma da ta postopek izbire povpraševanja ustavi vse do sklenitve pogodbe.  
 
 

Lepo pozdravljeni, 
Elektro Gorenjska, d.d. 
Predsednik uprave: 
dr. Ivan Šmon, MBA  

  
          
Priloge: 

- ponudba s ponudbenim predračunom 

- tehnična specifikacija 
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PONUDBA  
 
 

Številka ponudbe: ___________________ 

Ponudnik:                  ______________________________________________________ 

Naslov: ______________________________________________________ 

ID za DDV: ___________________ 

Kontaktni e-naslov in telefon: ___________________________________, __________________ 

 
Na osnovi povabila k oddaji ponudbe, št. POV18-036, dajemo naslednjo 
 

PONUDBO1 
 

Za predmet naročila: 
SANACIJA JEKLENIH ELEMENTOV NA DALJNOVODU 110+20 KV 

ŽELEZNIKI - BOHINJ    

 
 

 

Cena v EUR (brez DDV): 

 

__________________ EUR 

 

Cena v ponudbi je končna in vključuje vse stroške ponudnika s predmetnim naročilom, tako da 
naročnika ne bremenijo nikakršni drugi stroški, povezani s predmetom povpraševanja. DDV se 
obračuna po veljavni zakonodaji. Cena/enoto je fiksna ves čas izvajanja naročila. 
 
Rok izvedbe/dobave je 28. 12. 2018. 
 
Rok plačila je 30 dni od datuma izdaje računa, katerega izvajalec izda po opravljeni storitvi oziroma 
dobavi blaga.  
 
Garancijski rok: _____ (najmanj 24) mesecev. 
 

Veljavnost ponudbe: ____ (najmanj 20) dni od datuma oddaje ponudbe  

 

 

Kraj in datum: Ponudnik: 

 

  

Žig in podpis: 

 

 
 

                                                 
1 Opomba: Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. 45/2010 s spremembami) naročniku v VI. odstavku 14. člena nalaga, da mora, 
zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred sklenitvijo pogodb v vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV, 
od pogodbenega partnerja pridobiti izpolnjeno in podpisano izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z 
udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so 
povezane družbe s ponudnikom. To izjavo oz. podatke je naročnik dolžan, na njeno zahtevo, predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. 
Glede na navedeno bo izbrani ponudnik naročniku moral predložiti predmetno izjavo. 
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Stran 1/1 

OBRAZEC PONUDBENEGA PREDRAČUNA 

SANACIJA JEKLENIH ELEMENTOV NA OBJEKTU DV 110+20 kV ŽELEZNIKI-BOHINJ 

 

Št. Opis EM Količina Cena/enoto Cena 

    [EUR] [EUR] 

A1 Dobava materiala     

1. 1

. 

Dobava kompozitnega izolatorja, komplet z vijačnim 

materialom, po specifikaciji podani v prilogi 3 

kos 3   

      

A2 Montažna dela     

2. 2

. 

Organizacija gradbišča, priprava dostopa in platoja 

za mehanizacijo izvajalca, zaščita reg. Ceste pod SM 

77 v času izvajanja del pred morebitnim padanjem 

kamenja. 

kpl 1   

3. 1

. 

Začasna demontaža izolatorskih verig (1x 

kompozitna nosilna veriga-SM 63, 64, 66), vstavitev 

dodatnih elementov ter ponovna montaža izolatorskih 

verig. 

kpl 3   

4.  Začasna demontaža izolatorskih verig (1x 

kompozitna nosilna SM 83), ter ponovna montaža 

izolatorskih verig. 

kpl 1   

5.  Demontaža starih elementov stebra, razrez in odvoz 

na deponijo pooblaščenega predelovalca odpadkov 

(po končanih delih izvajalec preda evidenčne liste). 

kpl 1   

      

A3 Izdelava in montaža jeklene konstrukcije     

6.  Izdelava in dobava jeklene konstrukcije z vsem 

spojnim in pritrdilnim materialom, na podlagi 

priložene delavniške dokumentacije po risbah 

PRILOGA 1, PRILOGA 2, PRILOGA 3, kvaliteta jekla 

po prilogah, vijačni material 8.8 po prilogah, komplet 

z vso tehnično dokumentacijo. 

kg 360   

7.  Vroče cinkanje jeklene konstrukcije z vsem spojnim 

in pritrdilnim materialom, komplet s tehnično 

dokumentacijo vročega cinkanja. 

kg 360   

8.  Transport jeklene konstrukcije do stojnega mesta, 

sestavljanje in montaža vroče cinkane jeklene 

konstrukcije, dobava potrebnih barv po tehničnem 

opisu, barvanje konstrukcije. 

kpl 1   

9.  Nepredvideno 5% (obračun se izvede na podlagi 

predhodno potrjene ponudbe). 

% 5   

      

 Skupna cena (pozicije 1 do 9) brez DDV     
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NAZIV GRADNJE 

DV 110+20 KV RTP 

ŽELEZNIKI-RTP BOHINJ 

 
 
 

NAČRT 

11 Elaborat 
 

 

 

INVESTITOR 

ELEKTRO GORENJSKA, D.D. 

Ul. Mirka Vadnova 3a  
4000 Kranj 

 

 

VRSTA DOKUMENTACIJE 

PZI 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

ŠT. PROJEKTA 

5647/10 

 

ŠT. NAČRTA 

5647-7E3 
 

KRAJ IN DATUM IZDELAVE 

Kranj,  avgust 2018
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  KAZALO VSEBINE NAČRTA 

Datoteka:  7E3-elaborat_r0_DV z_b_sanacija jeklo 2018 stran  i 

 

 

I. Tehnično poročilo 

1. Opis del na SM77 

2. Opis del na SM83 

3. Modifikacija obešanj izolacije na zgornji konzoli 110 kV strani daljnovoda 

4. Projektantski popis materiala in del 
 

 

 

 

 

1.       PRILOGA 1 

2.       PRILOGA 2 

3.       PRILOGA 3 

 

 

 

 KAZALO VSEBINE NAČRTA 

 Naslovna stran načrta 

 Kazalo vsebine načrta 

 Tehnično poročilo 

 Tehnični prikazi 
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  TEHNIČNO POROČILO 

Datoteka:  7E3-elaborat_r0_DV z_b_sanacija jeklo 2018 stran  1 / 2 

 

 

I. Tehnično poročilo 

Elaborat obravnava izvedbo vzdrževalnih del na daljnovodu, ki so posledica delovanja neugodnih vremenskih 

razmer v zimi 2017/18 na predmetnem daljnovodu. Predvidena sta dva vsebinska sklopa del in sicer prvi 

zamenjava poškodovanih elementov stebrov na lokacijah SM77 in SM83 ter drugi nadgradnjo oziroma izvedbo 

pilotnega projekta zamenjave klasičnih nosilnih verig s podprtimi izolatorskimi verigami, v nadaljevanju 

imenovani IB sestavi. 

 

 

1. Opis del na SM77 

Na lokaciji SM 77 se zamenja jeklene elemente spodnjega torzijskega obroča.  

 

Potreben material, ki je predmet dobave, njegova zahtevana kvaliteta in količina je razvidna iz Priloge 1. 

 

Jekleni material mora biti vroče pocinkan. 

 

Po končani zamenjavi elementov se izvede barvanje novo zmontiranih elementov s temeljnim in pokrivnim 

uretanskim premazom Bukolit 1K temelj Miox in Bukolit 1K Miox (ekvivalent RAL6003). 

 

Demontirano jekleno konstukcijo se odpelje pooblaščenemu predelovalcu odpadkov in zanjo pridobi ustrezne 

evidenčne liste. 

 

2. Opis del na SM83 

Na lokaciji SM 83 se poškodovano spodnjo konzolo 110 kV strani daljnovoda v celoti zamenja. Zamenja se tudi 

prvi dve diagonali pod spodnjo konzolo. 

 

Potreben material, ki je predmet dobave, njegova zahtevana kvaliteta in količina je razvidna iz Priloge 2. 

 

Jekleni material mora biti vroče pocinkan. 

 

Novo konzolo se sestavi pod daljnovodom. Barvanje novih sestavljenih elementov s temeljnim in pokrivnim 

uretanskim premazom Bukolit 1K temelj miox in Bukolit 1K Miox (ekvivalent RAL6003) na tleh. 

 

Po končani zamenjavi se izvede potrebne popravke na barvi na stebru. 

 

Obešalni pribor (zastavice, izolacij)a se previdno premontira na novo konzolo. 

 

Demontirano jekleno konstrukcijo se odpelje pooblaščenemu predelovalcu odpadkov in zanjo pridobi ustrezne 

evidenčne liste. 

 

 

 

3. Modifikacija obešanj izolacije na zgornji konzoli 110 kV strani daljnovoda 

Modifikacija se izvede na lokacijah stebrov SM63, SM64 in SM66. 

 

Potreben material, ki je predmet dobave, njegova zahtevana kvaliteta in količina je razvidna iz Priloge 3. 

 TEHNIČNO POROČILO 
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  TEHNIČNO POROČILO 

Datoteka:  7E3-elaborat_r0_DV z_b_sanacija jeklo 2018 stran  2 / 2 

 

Jekleni material ( kosi IB1, IB2, IB3) mora biti vroče pocinkan. 

 

Pozicijo GK31 se zamenja z novo izdelano pozicijo IB1. Zamenja naj se vijačni material z novim. 

 

Element IB1 se sestavi pobarva s temeljnim in pokrivnim uretanskim premazom Bukolit 1K temelj miox in 

Bukolit 1K Miox (ekvivalent RAL6003) na tleh. 

 

V obstoječi nosilni sestav verige se vstavi dodatne elemente IB2 in IB3. V sklopu dobave sta tudi pripadajoča 

vijaka (IB2). 

 

Med IB1 in IB3 se vstavi podporni togi izolator, sive barve. Podporni izolator mora biti dolžine 228 cm, 

zaključka sta vilica-vilica (CC). V sklopu dobave sta tudi pripadajoča vijaka. Jedro izolatorja mora biti iz FRP 

36.8mm, prekrivni sloj in kape izolatorja morajo biti iz visoko temperaturno vulkanizirana (HTV).  

 

Pri izvedbi del se dela izvaja previdno, brez sunkovitega nanašanja obremenitev na obstoječo konzolo in steber. 

 

Demontiran jekleni element se odpelje pooblaščenemu predelovalcu odpadkov in zanj pridobi ustrezne 

evidenčne liste. 

 

 

 

4. Projektantski popis materiala in del 
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List:popis 

1 od1

Poz. Opis Enota Količina Cena/enoto Skupaj

(EUR) (EUR)

A1 Dobava materiala

1 Dobava kompozitnega izolatorja, komplet z vijačnim 

meterialom, po specifikaciji podani v prilogi 3 (risba 

IB sestav) , pozicija IB4 kosovnice kos 3

A2 Montažna dela

2 Organizacija gradbišča, priprava dostopa in platoja 

za mehanizacijo  izvajalca, zaščita reg. ceste pod 

SM77 v času izvajanja del pred morebitnim 

proženjem kamenja kpl 1

3 Začasna demontaža izolatorskih verig ( 1x 

kompozitna nosilna veriga -SM63,64,66 ), vstavitev 

dodatnih elementov ter ponovna montaža 

izolatorskih verig. kpl 3

4 Začasna demontaža izolatorskih verig (1xV, 1x 

kompozitna nosilna veriga -SM83 ) ter ponovna 

montaža izolatorskih verig. kpl 1

5 Demontaža starih elementov stebra, razrez in odvoz 

na deponijo pooblaščenega predelovalca odpadkov 

(po končanih delih izvajalec preda evidenčne liste). kpl 1

A3 Izdelava  in montaža jeklene konstrukcije

6 Izdelava in dobava jeklene konstrukcije z vsem 

spojnim in pritrdilnim materialom, na podlagi 

priložene delavniške dokumentacije po risbah 

PRILOGA 1, PRILOGA 2, PRILOGA 3  kvaliteta jekla 

po prilogah  , vijačni material 8.8 po prilogah, 

komplet z vso tehnično dokumentacijo

kg 445

7 Vroče cinkanje jeklene konstrukcije z vsem spojnim 

in pritrdilnim materialom, komplet s tehnično 

dokumentacijo vročega cinkanja

kg 445

8 Transport jeklene konstrukcije do stojnega mesta, 

sestavljanje in montaža vroče cinkane jeklene 

konstrukcije, dobava potrebnih barv po tehničnem 

opisu, barvanje konstrukcije

kpl 445

9 Začasna demontaža segmenta FVS dolžine ca 4 m 

na SM83, poravnava segmenta v delavnici, zaščita 

morebitnih odrgnin s sprejem, naprimer korocink,  

ponovna montaža na seber

kpl 1

10 Nepredvideno 5% (obračun se izvede na podlagi 

predhodno potrjene ponudb(e))

% 5

Skupaj brez DDV

Datoteka: 7E2011_ popis materiala in del_sanacija 77 83 64 65 66

Načrt: -

Id. oznaka: 7E2011

Datum: 03.09.2018
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  PRIKAZI 

 

Datoteka:  7E3-elaborat_r0_DV z_b_sanacija jeklo 2018   

 

 

  1.       PRILOGA 1 
  

 TEHNIČNI PRIKAZI 
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  PRIKAZI 

 

Datoteka:  7E3-elaborat_r0_DV z_b_sanacija jeklo 2018   

 

  2.       PRILOGA 2 
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  PRIKAZI 

 

Datoteka:  7E3-elaborat_r0_DV z_b_sanacija jeklo 2018   

 

  3.       PRILOGA 3 
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167,1

19
1,

9

22
8

7
8

2

palica FRP 36.8 mm, HTV 3mm debelina

krožniki HTV izolacija siva

izmenični krožniki premera 191/151 mm

12

bolt S19x48, 8.8, (DIN48073) split stainless

steel

IB1

IB2

obstoječe

obstoječe

IB3

1.9

IB4

IB1

Poz.

Predmet Količina

1kpl

1kpl

1kpl

1kosIB3
IB2

Izolator, FRP36,8, dolžina 228 cm,
zaključki CC, komplet z vijačnim mat.

Sestav L60x6, navarjena pločevina 19
in vijačnega materiala

Pločevina 19 mm
Sestav 2x pločevina 8mm in 2xv ijačni
material

IB4

IB2

IB3

S355J2, vroče pocinkano

pločevina 8mm, 2 kosa/ sestav,6
3

8 13
,1

712
,2

26
3 20

6

4,
4

2,
2

17 Ø
2

2xØ1,75

2xØ1,
75

3

2,
6

2,
6

2,
5

S355J2, vroče pocinkano

pločevina 19mm, 1 kos/sestav

1 kos/ sestav

 in 2x Bolcen  S16x40 (DIN48073),

2x pripadajoče matice,

2xpodložka , 2xnerjaveča razcepka

Dimenzije so v cm, razen kjer je posebej

navedeno

IB1

2,
2

3,
8

2 2
69
73

36,5 36,5

S355J2, vroče pocinkano

Vogalnik L60x6

S355J2, vroče pocinkano

pločevina 19mm

 in 2x vijak M12x40 (EN ISO 4017),

2x matice(EN ISO 4032),

4xpodložka

5,4

5,
4

4,
25,

9

4,2

4,9
Ø2

IB1.1

IB1.1 0.5

IB1, IB1.1- 1 kpl/ sestav

Ime in priimek:

Odgovorni vodja 
projekta:

Datum Merilo:
oznaka:

Vsebina risbe:

Klasifikacijska 

Identifikacijska
oznaka:

Id. št.:

Vrsta
projekta:

projektant:
Odgovorni

Izdelal:
projektant:
Sodelavec -

Stran/strani:

Številka
projekta:

Spr.:

DOPOLNILNI ELEMENZI ZA
SESTAVO IB IZOLATORSKEGA

SESTAVA
Borut Zemljarič E-0664

Borut Zemljarič E-0664

. .

Borut Zemljarič E-0664

- 5647/10
-
IB SESTAV

1
-avgust 2018izdelave: 1/x

Projektant:

Investitor: Objekt:

Del objekta:

Vrsta načrta/prikaza:

DV 110+20 kV RTP Železniki-RTP Bohinj

.

4. Načrt električnih inštalacij in električne opreme.
ID oznaka izdelovalca

Datoteka:6E8xxx_izolacija

Elektro Gorenjska d.d.
Ul. Mirka Vadnova 3a, Kranj
OE Distribudijsko omrežje

Elektro Gorenjska d.d.
Ul. Mirka Vadnova 3a, Kranj

..

Opis spremembe:Sprememba: Datum spr.: Podpis:

..
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